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                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                КАРАР
                  ______________                г. Бавлы                        №______

Баулы муниципаль районы
Баулы шәһәрендә җирләү буенча 
гарантияләнгән исемлеге нигезендә 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен билгеләү

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 ел, 6 октябрь 131 – ФЗ номерлы Федераль закон, «Җирләү һәм 

җирләү эше турында» 1996 ел, 12 гыйнварь 8-ФЗ номерлы федераль закон, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 18 май карары 

нигезендә. «Татарстан Республикасында Күмү һәм җирләү эше турында 

«Федераль законны гамәлгә ашыру чаралары хакында» 2011 ел, 24 гыйнварь 

196 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары. № 32 «2019 елда 

түләүләрне, пособиеләрне һәм компенсацияләрне индексацияләү күләмен 

раслау турында», Татарстан Республикасы «Баулы шәһәре»  муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Баулы шәһәрендә, 1 нче кушымта һәм 2 нче 

кушымта нигезендә, җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияле исемлеге 

нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең бәясен билгеләргә һәм гамәлгә 

кертергә.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм сайтта бастырып чыгарырга Bavly.Gorispolkom@tatar.ru

mailto:Bavly.Gorispolkom@tatar.ru


3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам.

                    Җитәкче Д.Л.Бакиров
        
.                                    .



                   
1 нче кушымта

карарына 
Башкарма комитет җитәкчесе

Баулы муниципаль районы
 «__» ________2019 ел 

2019 елның 1 февраленнән  Татарстан Республикасының Баулы шәһәрендә
җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге

бәясе

№ 
п/п

Хезмәт күрсәтү Хезмәт күрсәтү бәясе 
(сумда)

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү

−

2. Җирләү өчен табутны һәм башка әйберләрне 
китерү, бирү өчен

3425,17

3. Зиратта үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) ташу 1236,87
4. Җирләү (кабер казу һәм күмү) 1284,43

Барлыгы: 5946,47

_____________

         

                         
    



 2 нче кушымта
карарына 

Башкарма комитет җитәкчесе
Баулы муниципаль районы

 «__» ________2019 ел 

2019 елның 1 февраленнән  Татарстан Республикасының Баулы шәһәрендә
җирләү буенча гарантияләнгән хезмәтләр исемлеге

бәясе

№ 
п/п

Хезмәт күрсәтү Хезмәт күрсәтү бәясе 
(сумда)

1. Җирләү өчен кирәкле документларны 
рәсмиләштерү

−

2. Тәнен әзерләү 1142,32
3. Җирләү өчен табутны һәм башка әйберләрне 

китерү, бирү өчен
2278,09

4. Зиратка үлгән кешенең мәетен (җәсәдләрен) ташу 1236,87
5. Җирләү( каберләр казу һәм күмү) 1289,19

Барлыгы: 5946,47

______________

 


